
Meer info over
hèt festival op

D AfÍligem Grote tent zet grillige
weergoden buitenspel

Rock AÍÍligem

namen
Rock Affligem geeft vandaag

en morgen de aftrap van het
festivalseizoen. Onder meer

Buscemi, Absynthe Minded,
Daan en V.ive la Fête moeten -
samen Inet een grote tent -
voor het mooie weer zorgen

aan het Bellekoutercomplex.

m
Bart Mertens

FJt raditioneel is RockAffligem
I eenvandeeersteafspraken
I voordefansvanopenlucht-

festivals. Vroeg op'het seizoen
durven de weergoden de organi
satoren al eens de stuipen op het
lijf jagen met donderwolken en
langdurige regenbuien, maar het
nieuwe bestuui van Rock Affli-
gem heeft de weergoden simpef
weg buitenspel gezeJ. Vandaag en
morgen staan er achttien arties-
ten op het podium aan het Belle-
koutercomplex, nota bene in een
grote tent. 'Het regent' is dus geen
excuus om Rock Affligem 2007
aan uvoorbij te laten gaan.
Anderzijds heeft een nat festival
ook wel een zekere charme. Elke
Vijverman uit Roosdaal wist dat

-treffend 
te omschrijven in de ge-

dichtenwedstrijd die de organisa-
toren in samenwerking metAffli-
gem'Nieuws hebben georgani-
seerd.
'Al jarenaan een stuk geenweide-
ken zo nat, hopelijk speelt Daan
opnieuw het idyllische Affligem
plat', schreef Vijverman. Ze won
met haar gedicht een gratis ticket,
en haar hoop lijkt de waarheid te
worden.
Daan speelt immers op Rock Af-
fligem 2007. De hippe muzikant
metHolsbeekse roots die zichzelf
al meermaals opnieuw heeft uit-
gevonden, staat zaterdagavond
op het podium. De nieuwe Daan
scoorde met 'Swedish Designer
Drugs'en het album'The Player'
zorgde voor de definitieve door-
braakvan Daan Stuyven. De oude
Daan maakte naam met 'Dead
Man Raf, een groep die graag ge-

zien was in het alternatieve cir-
cuit. Wist u overigens dat Daan
ooit Tien Om Te Zien kleurde met
een nu[rmer 'Geen Franse wa-
gens meer'?

lrandcnde gltaar

Na het optredenvá Daan maken
Les Truttes en Vive La Fête het
feest compleet in Affligem. Over
l.es Truttes is alles al gezegd en
geschreven, arnbiance aan de lo-
pende band, maar van de groep
van DannyMo[lmens en Els Py-

noo is er wel nieuws. Vive La Fête
stelde begin mei het nieuwe al-
bum ïour de Chance'voor in de
Brusselse concertzaal il,ncienne
Belgique.
De groep bewees toen dat ze Ïve
nog altijd de moeite zijn, ondanks
het feit dat Vive La Fête weinig
wereldwonderen heeft gepres-
teerd in'de studio de jongste ja-
ren. Toch kregen Els en Danny
het publiek op hun hand. Op
Rock AÍfligem verwachten we
niet meer of niet minder van Vive
La Fête. Buiten de lijntjes kleuren
mag en moet, al is een gitaar in de
fik steken misschien toch net iets
te puberaal voor een groep die bij
momenten weet te ven+ssen mèt
parels van nurnmers. Het stille
maar bloedmooie'La Route'is er
zoleen.
Eer{er op de dag wordt het uitkij-
ken naar Absynthe Minded, An
Pierlé, Nailpin en Tom Helsen.
Die laatste artiest lijkt definitief
op weg om een vaste stek te ver-
overen in het Vlaamse muziek-
landschap. Het nieuwe album
'Hilite Hotel' werd bijzonder goed
onthaald door de vakpers en de
radiozenders. De single 'Sun In
Her Eyes' lijkt aanvaardbaar voor

De Gentse groep Absynthe Minded geeft dit weekend het beste van
zichzelÍ op Rock Affligerïr. @Goedefroit Music
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Elke

songwriter laatst zelfs een zitje op
de bank van het,politieke pro-
gramma De Zevende Dag op. Hel-
sen kwam er uitleggen hoe hij
numiners schrijft en het moet ge-

zegd worden dat hij gegroeid is
als artiest. Na meer dan tien jaar
bloed, zweet en tranen lijkt Tom
Helsen te staan waar hij altijd al
wou staan. Velen zijn immers ver-
geten dat de singer-songwriter al
in 1996 voor het eerst van zich liet
horen. Op l9-jarige leeftijd ein-
digde hij tweede in Humo's Rock
Rally, een wedstrijd die dat jaar
ook Arid, Novastar en An Pierlé
naar het sterrendom lanceefde.
Tot zover de affiche voor morgen,
maar laat ons vooral niet vergeten

dat er ook vandaag vijf sterke
groepen geprograrnmeerd staan
op Rock Affligem.
Omstreeks 20 uur geeft Foxylane
de afhap, gevolgd door Buscemi.
Shameboy zet het Íeestje voort in
hun typische stijl. Na Shameboy
is het dan weer de beurt aan4T4
Soundsystem. Magnus sluit de
eerste &g van Rock Affligem af
-met een dj-sgt van 2.30 tot 4 uur's
ochtends. Tegen die tijd mag de
rust weerkeren in Affligem en
kunnen de kampeerders hun'ten-
ten gaan opzoeken.
Inderdaad, ook dit jaar hebben de
organisatoren een camping voor-
zien voor de Íestivalgangers. Een
plaats voor je tent kost slechts

3 euro. Reserveren is niet
De prijzen voor een dagjè
Affligem werden dit jaar vastge-
legd op 15 euro in voorverkoop
20 euro aan de kassa. Een combi-
ticket voor 18 en 19 mei kost
25 euro in voorverkoop en 30 eu-
ro aan de kassa. De eventuele re-
genbuien krijgt u er gratis bij.

r RockAffligem 2007, Bellekouter-
complex Affligem, 18 en 19 mei,
vrijdag vanaf vanaÍ 20 uur, zater- '

dag vanaf 12 uur.

A

zowat elk radioqtation en die fr; ViiVefmanplay draagt natuurlijk bij tot het
succes van de plaat.
Het leverde de Leuvense singer-


